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Virksomheder kan opnå
medfinansiering til bioøkonomiske
udviklingsprojekter
Region Midtjyllands udviklingsprogram for bioøkonomi 2018-2020 er nu
igangsat. Programmet indeholder tre indsatsområder, hvortil der kan søges
støtte fra virksomheder i samarbejde med videninstitutioner:
Innovationssamarbejder
Disse projekter skal løse udfordringer i
hele værdikæder fra høst, lagring og
konvertering til anvendelse af produkterne. Det kan f.eks. være:
• Udvikling af system til presning til
grøn biomasse
• Proteinprodukter fra rå-koncentrater
• Højværdiprodukter fra restprodukter
• Værdiskabelse af pressekagen

Forprojekter til kortlægning af nye
biobaserede værdikæder
Forprojekterne vil være en forløber for
egentlig produktudvikling og skal gennem samarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner belyse nye
muligheder inden for bioøkonomien
ved for eksempel:
• Udvikling af systembeskrivelser og
forretningsmodeller for nye produkter
• Kombineret udnyttelse af forskellige
biomasser

Demonstration af fremtidens biogasanlæg
Demonstrationsprojekterne skal omhandle bioenergi og gennemføres
på eksisterende biogasanlæg. Projekterne skal medvirke til mere rentabel drift. Der fokuseres på temaerne:
• Anvendelse af halm til biogasproduktion
• Håndtering af sand i forbindelse
med biogasproduktion

• Udvinding af nye højværdistoffer fra
alle biomasser

Pulje:

6 mio. kr.

• Analyse af nye erhvervsmuligheder

Projektstøtte:

1/2-2 mio. kr.

Pulje:

2,5 mio. kr.
Projektstøtte:

Pulje:

0,8 mio. kr.
Projektstøtte:

0,2-0,3 mio. kr.

0,3-1 mio. kr.

Eksempler på
innovationssamarbejder

SMV2 RESTPRODUKTAFTAGER

SMV1 PRODUCENT

SMV1 PRODUCENT

SMV1 ønsker at udvikle et nyt
produkt.

SMV1 ønsker at udvikle et industrielt
produkt.

SMV2 er interesserede i at aftage et
restprodukt fra den nye produktion.

SMV2 leverer en vigtig komponent til
produktet.

SMV3 er involveret for senere at kunne
lave teknologien, der skal fungere i
storskalaproduktion.

VIDENSINSTITUTION

VIDENSINSTITUTION

VIDENSINSTITUTION deltager med
hjælp til optimal håndtering af
teknologien.

VIDENSINSTITUTION bidrager med
specialistviden omkring en afgrænset del
af fremstillingsprocessen.

SMV3 INGENIØR

SMV3 MARKEDSFØRINGSKANAL

SMV1 APP UDVIKLER

SMV1 PRIMÆRUDVIKLER

SMV1 ønsker at udvikle en mobil app
målrettet forbrugere.

SMV3 har sprogkompetencer og viden
om markedet - skal på sigt stå for
markedsføringen i EU.

SMV2 UNDERLEVERANDØR

SMV1 Udvikler den primære del af
løsningen.

SMV2 er involveret i udviklingen.

VIDENSINSTITUTION

SMV3 er interesseret i at markedsføre
produktet gennem sine salgskanaler i
Danmark.

SMV2 udvikler en anden del af løsningen.
SMV2 GRAFISK DESIGN

VIDENSINSTITUTION

SMV3 udvikler en tredje del af løsningen.

VIDENSINSTITUTION tester
og evaluerer app’en.

VIDENSINSTITUTION hjælper med
integration af de tre dele og evt. tilpasning til
specifikke forhold.

SMV3 INGENIØR

SMV3 DELUDVIKLER

Operatører:
Agro Business Park,
SEGES og
Aarhus Universitet

Henvendelse til:
Michael Støckler		
Agro Business Park		
E-Mail: mcs@agropark.dk

Se mere om programmet på: www.rmbio.dk

Tlf:
8999 2500
Mobil: 4010 7128

SMV2 DELUDVIKLER

